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MUISTIO 

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 1/22 

Aika: 20.01.2022 klo 13–15, Teams-kokous 

Läsnäolijat:  

Lehtoranta Petri, puheenjohtaja, Keski-Suomen Liikunta ry, Liikuntaseurat 

Ansio Liisa, sihteeri, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry, Vammaisjärjestöt 

Pigg Kristiina, Keski-Suomen Sydänpiiri ry, Potilas- ja kansanterveysjärjestöt 

Hauvala Tuija, Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry/Kriisikeskus Mobile, Mielenterveys- ja kriisityö 

Tuomi Paula, Visio säätiö, Työllisyysjärjestöt 

Wacker Minna, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Omaisjärjestöt 

Seppälä Tiina, Maaseutukehitys ry, Kylätoiminta, maaseudun kehittäminen 

Hännivirta Carita, Nuorten Suomi ry, Nuorisojärjestöt 

Kylmälahti Riina, Suomen Nuorisoseurat ry, Kulttuurijärjestöt 

Huovinen Susanna, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, Lapsi- ja perhejärjestöt sekä Lastensuojelu, kriisi- ja 

lähisuhdeväkivaltatyö 

Luoto Katariina, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Yhteistoimintajärjestöt/ Järjestöareenan pj 

Mutanen Susanna, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

Peräaho Pirjo, Keski-Suomen liitto 

 

Vierailijat: 

Arto Lampila, Tulevaisuuden SoTe-keskus, osallisuus ja järjestöyhteistyö 

Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, yhdyspintajaoston järjestöedustaja 

Tiina Koponen, Tulevaisuuden SoTe-keskus, ohjelmapäällikkö 

Sanna Törrönen, harjoittelija, Keski-Suomen vammaisjärjestöjen verkosto 

 

Poissa:  

Piitulainen Maija, Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta, Eläkeläisjärjestöt 

Sibomana Emmanuel, Paremmin Yhdessä ry, Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajajärjestöt: 

Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö, Päihdejärjestöt ja työvalmennus 

  

1. Tervetuloa ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Läsnäolijat esittäytyivät. 

 

2. Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestöyhteistyö ja Keski-Suomen järjestörakenteet 

Katariina esitteli kumppanuuspöydän 2.12.2021 kokouksessa sovitun mukaisesti kootun pienen työryhmän 

ehdotuksen Keski-Suomen uuden hyvinvointialueen valmisteluun linkittyvistä järjestörakenteista. 

Työryhmä näki tärkeänä sote-järjestöjen substanssiasiantuntijuuden vahvistamisen ja ehdotti sote-

järjestöjen asiantuntijaryhmän muodostamista Kumppanuuspöydän ja Järjestöareenan rinnalle. 

Työryhmän ehdotuksessa hyvinvointialueen sote-järjestöjen asiantuntijaryhmällä olisi tiivis yhteys 

suhteessa muihin järjestöyhteistyön rakenteisiin. Pieni työryhmä tiedusteli ehdotuksensa mukaisesti jo 

alustavasti sote-järjestöjen asiantuntijoiden halukkuutta edustaa mahdollisesti tiiviisti työskentelevässä 

ryhmässä. Tässä työssä hyödynnettiin aiemmin VATE:lle koottua asiantuntijalistausta ja 

kumppanuuspöydän järjestöjen kautta toimialaverkostoja. 16 henkilöä ilmoitti olevansa käytettävissä.  
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Yhteisessä keskustelussa tuli esiin, että Keski-Suomessa tarvitaan jatkossakin järjestölähtöistä ja 

järjestöehtoista yhteistyöverkostoa. Molempia, sekä Järjestöareenaa ja järjestöjen ja maakunnan 

kumppanuuspöytää tarvitaan myös uudella hyvinvointialueella. Sote-järjestöjen asiantuntijaryhmää 

tarvitaan kumppanuuspöydän lisänä, koska SoTe-järjestöt ovat kiinteässä yhteistyössä hyvinvointialueen 

kanssa. SoTe-järjestöjen lisäksi asiantuntijaryhmässä voisi olla mukana myös pelastustoimen 

järjestötoiminta. Kumppanuuspöydässä on myös muita yhdyspintojen toimijoita kuin Sote-järjestöjä (esim. 

liikunta- ja kulttuurijärjestöt). 

Kun jatkossa kuntavaalit ja aluevaalit on samaan aikaan, valitaan sekä maakunnallisia että kunnallisia 

päättäjiä. Maakunta asettaa edelleen maakunnan yhteistyöryhmän, mutta vähitellen hyvinvointialueen ja 

maakunnan yhteistyöryhmä alkaa nivoutua yhteen. Esimerkiksi hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon 

tulee sisältöjä myös maakunnasta. 

Kun puhutaan maakunnan kehittämisestä, asiat kulkevat käsi kädessä hyvinvointialueen kehittämisen 

kanssa koko alueen ihmisten parhaaksi.   

Arto Lampila esitteli Vaten ehdotuksen järjestöjen edustuksista ja yhteiskehittämisestä (ks. diat liitteenä). 

Sen taustamateriaalina on hyödynnetty Kumppanuuspöydän pienen työryhmän ehdotelmaa. Erilaisia 

ryhmiä tarvitaan kehittämisen eri vaiheissa. 

Tiina Koponen kertoi, että valmistelu on lähdössä kokoamaan nyt useita työryhmiä tiiviiseen 

työskentelyyn. Näiden lisäksi olisi ajatuksena koota Sote-järjestöjen asiantuntijaryhmä. Tiina esitteli 

työryhmien toimintaa, ne keskittyvät hyvin konkreettisesti tiettyihin palveluihin. Työryhmien työskentely 

on työkokoustyyppistä. 

Hyvinvointialueen valmistelun työryhmiin pääsee mukaan yksi, tai enintään kaksi järjestöedustajaa, jotta 

ryhmien toiminta olisi toimivaa.  Järjestöjen edustajien kutsumenettely työryhmiin sekä erityisesti 

suunnitteilla olevaan Sote-järjestöjen asiantuntijaryhmään on vielä työn alla. Tässä tullaan kuitenkin 

hyödyntämään Kumppanuuspöydän keräämiä asiantuntijalistauksia. Työryhmien toiminta vaatii aikaa ja 

toteutuu tiukalla aikataululla. Toiveena on, että jokainen mukana oleva järjestö voisi tarkastella koko oman 

toimialansa näkökulmaa, ei vain oman järjestönsä toimintaa. 

Kehitystyö jatkuu tämän vuoden jälkeenkin. Tarkoitus on luoda rakenteet, jotka mahdollistavat helpon 

yhteistyön. Työryhmien lisäksi kevyitä malleja osallistua on mm. Osallisuusfoorumit ja Järjestöfoorumit. 

 

3. Keski-Suomen järjestöjen vaikuttavuustiedon koonti 

Kumppanuuspöydän järjestöedustajia oli pyydetty valmistautumaan kokoukseen pienellä 

ennakkotehtävällä, jonka tarkoituksena oli koostaa oman toimialan vaikuttavuustietoa (jos helposti 

saatavilla). Ajatuksena oli hyödyntää tätä tietoa esimerkiksi järjestötyön näkyväksi tekemisessä 

hyvinvointialueen suuntaan. 

Todettiin, että vaikuttavuustiedon kerääminen ja kokoaminen on haastavaa ja aikaa vievää. Miten tietoa 

voisi kerätä yhteismitallisesti, vai voiko? Miten mitataan vaikuttavuutta, silloin kun selkeästi mitattavaa 

tietoa on vähän?  

Todettiin, että vuonna 2020 kumppanuuspöydän ja Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen 

yhteistyönä kerätyistä infograafeista saa jo sote-järjestöjen osalta hyvin tietoa. Jatketaan 

vaikuttavuustiedon koonnin pohdintaa.  
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4. Aluevaalit ja vaikuttaminen 

On suunniteltu, että lähettäisiin yhteinen onnitteluviesti aluevaalissa valituille valtuutetuille, jossa 

tehtäisiin valtuutetuille näkyväksi järjestöjen toimintaa ja asiantuntemusta.  

Kirjeestä kerrotaan Järjestöareenan kokouksessa 28.1., ajatuksena että allekirjoittajatahoina olisivat 

molemmat pöydät. Tärkeimpänä ajatus onnittelusta ja järjestöyhteistyön lakisääteisyydestä. Kirjettä 

laatimassa ovat Liisa Ansio, Kristiina Pigg, Susanna Huovinen ja Katariina Luoto. 

Sovittiin, että Kumppanuuspöytä jatkaa vaikuttamistoimintaa ja voi lähettää vuoden mittaan eri teemoista 

kirjeitä aluevaltuutetuille. 

Todettiin, että aivan heti kaikkien aluevaltuutettujen osoitteita ei ole saatavilla. Onnittelukirjeen tekstin 

takarajaksi sovittiin viikko 5 ja se lähetetään aluevaltuutetuille viimeistään viikolla 8.  

 

5. Muut ajankohtaiset 

 

Katsaus Kumppanuuspöydän v. 2022 näkymiin ja painopisteisiin 

Käytiin lyhyt keskustelu. Päätettiin jatkaa keskustelua Kumppanuuspöydän painopisteistä seuraavassa 

kokouksessa. Katariina ja Petri laativat kumppanuuspöydälle kyselyn, jossa tiedustellaan ajatuksia näistä 

sekä samalla myös arvioidaan vuoden 2021 kumppanuuspöydän toimintaa ja painopisteiden toteutumista. 

Nyt esille nousi: hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö, uuden Kumppanuuspöydän valintaprosessi 

syksyllä 2022, järjestöjen rahoitus. 

Sovittiin, että syksyn 2022 tapaamisista tehdään Doodle-kysely ja vahvistetaan tapaamisten ajat 

seuraavassa Kumppanuuspöydän kokouksessa. 

Kumppanuuspöydän terveiset Järjestöareenan kokoukseen (28.1.) 

Käytiin lyhyt lähetekeskustelu. Hyvinvointialueen valmistelu ja järjestöjen rooli siinä koettiin tärkeäksi 

aiheeksi. Järjestöareenalta tuki kumppanuuspöydän työlle nähtiin tärkeänä. Kumppanuuspöydän 

edustajien toivotaan osallistuvan Järjestöareenan kokoukseen.  

Muut tiedotusasiat 

Carita Hännivirta kertoi nuorten aluevaalivaikuttamisesta. Nuoret ovat tehneet videotervehdyksen (sisältää 

julkilausuman maakunnallisista nuorisovaltuustoista sekä nuorten viesti Keski-Suomen valmistelijoille): 

https://www.youtube.com/watch?v=jiNCrPf8c_k 

 

1100 nuorta pelasi syksyn aikana Nuorten Suomen kehittämää Hyvinvointia -peliä ja kertoi ajatuksiaan mielen 

hyvinvoinnista – ja –palveluista. Tervetuloa tutustumaan: http://www.nuortensuomi.fi/nuorten-aani-keski-

suomessa/hyvinvointia-peli-kokosi-nuorten-ajatuksia-mielen-hyvinvoinnista/ 

 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 

 

Muistion kirjasi Liisa Ansio 

https://www.youtube.com/watch?v=jiNCrPf8c_k
https://www.youtube.com/watch?v=jiNCrPf8c_k
http://www.nuortensuomi.fi/nuorten-aani-keski-suomessa/hyvinvointia-peli-kokosi-nuorten-ajatuksia-mielen-hyvinvoinnista/
http://www.nuortensuomi.fi/nuorten-aani-keski-suomessa/hyvinvointia-peli-kokosi-nuorten-ajatuksia-mielen-hyvinvoinnista/

